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ZO ŽIVOTA V MESTE

Mediačná poradňa
vo Svite

Mesto Svit v spolupráci s Mediačným
centrom Poprad pre Vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať vždy v prvý utorok v mesiaci od
14.00 h - 16.00 h v priestoroch komunitnej miestnosti mestského úradu Svit
Najbližšia poradňa bude k dispozícii
4. júna 2019. Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení Vášho
právneho alebo osobného problému.
Účelom mediačnej poradne zriadenej
v našom meste je:
l poskytnúť obyvateľom mesta bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov
vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vyporiadaní vlastníckych
práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a pod.

Spory, ktoré možno riešiť
mediáciou:
l susedské spory (obťažovanie hlukom,
prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),
l konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami,
l rodinnoprávne spory (úprava rodičovských práv, výživné, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),
l obchodné záväzkové spory (vzťahy
medzi podnikateľmi),
l environmentálne konflikty,
l spory vzniknuté z pracovnoprávnych
vzťahov,
l spory vzniknuté v školskom prostredí
(spojené so šikanovaním, záškoláctvom,
ohováraním, konflikt učiteľ - rodič, učiteľ
- žiak a pod.). 			 (red)

Príď do chemosvitského parku

25. 5. o 16.00 h
a ukáž všetkým svoju vášeň,
prezentuj sa!

Človek Človeku
* Vyrábaš niečo vlastnými rukami?
* Háčkuješ, štrikuješ, maľuješ?
* Poskytuješ službu s láskou?
* Ponúkaš kozmetické, kadernícke
služby, manikúru, pedikúru?
* Spievaš nie len v sprche?
* Tancuješ nie len pred zrkadlom?
Ukáž svojim spoluobčanom,
čo vieš a môžeš pre nich urobiť!
Viac info na 0948 104 640
a na FB Za super Svit.
(Indoo studio, Za super Svit)
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Budeme voliť europoslancov
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia
v sobotu

25. mája 2019.

Volebné miestnosti sa otvoria v tento deň
v čase od 7.00 - 22.00 h.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden
z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky, alebo na jednom z hlasovacích
lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla, najviac však u dvoch kandidátov. Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti alebo na tel. čísle 0908 406 178.

Volebné miestnosti v meste Svit sú rozdelené
do týchto volebných okrskov (VO):
VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J. Antonína Baťu č. 198/1
VO č. 2 Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 3 Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 4 Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32
VO č. 5 Základná škola, ul. Komenského 221/2
VO č. 6 Dom kultúry Pod Skalkou, ul. Priečna 501/2
Upozorňujeme na zmenu volebnej miestnosti v okrsku č. 4. Volebná miestnosť v zasadačke mesta Svit nad poštou bude z technických dôvodov presunutá
na Mestský úrad Svit.
Volebný okrsok sa tvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Preto sa pristúpilo k nasledovným zmenám v zozname voličov:
Z volebného okrsku č. 2 boli presunutí (zapísaní) do volebného zoznamu volebného okrsku č. 3 voliči mesta Svit s trvalým pobytom na ulici:

9. mája - orientačné číslo 1- 6
Kpt. Nálepku - orientačné číslo105
Kukučínova - orientačné číslo 9 - 10
Z volebného okrsku č. 4 boli presunutí (zapísaní) do volebného zoznamu volebného okrsku č. 5 voliči mesta Svit s trvalým pobytom na ulici:

P. Jilemnického - orientačné číslo 25
Bližšie informácie k voľbám a telefonické kontakty volebných miestností tiež
priebežne uverejňujeme na internetovej stránke mesta Svit www.svit.sk a na úradnej tabuli mesta.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Zrekonštruovaný bytový dom je skolaudovaný
- žiadosti o pridelenie bytov sa vyhodnocujú
Budova pôvodne slúžila ako
školský internát bývalej Strednej
priemyselnej školy. Kolaudácia prebehla 25. apríla a vzniklo v nej 84
bytových jednotiek.

Po zápise budovy na list vlastníctva
spoločnosti TIRAXIM, s. r. o., Bratislava,
môže Mesto Svit po schválení výšky nájomného mestským zastupiteľstvom
pristúpiť k odkúpeniu predmetného bytového domu do svojho vlastníctva. Kúpna cena je 3 547 105,73 € za bytový dom
a 204 122,54 € za príslušnú technickú
vybavenosť. Pričom nenávratná dotácia
Ministerstva dopravy a výstavby SR je
zmluvne schválená vo výške 1 418 840 €
na kúpu bytového domu a 75 070 € na
kúpu príslušnej technickej vybavenosti.
Mesto Svit tak získa ďalších 84 nájomných bytov v takýchto dispozičných riešeniach:
l 10 bytov typu garzónka o rozlohe od
22,95 m2 do 23,49 m2
l 48 dvojizbových bytov o rozlohe od
39,02 m2 do 53,39 m2 (kuchyňa spojená
s jednou izbou + 1 izba)
l 26 trojizbových bytov o rozlohe od
60,58 m2 do 67,76 m2 (kuchyňa spojená
s jednou izbou + 2 izby)
Bytová komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberá žiadosťami o pridelenie
nájomných bytov od októbra minulého
roku až po súčasnosť. Žiadatelia musia splniť podmienky §12 a §22 zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní (maximálna výška čistého príjmu na počet členov
v domácnosti) a podmienky §4 VZN Mesta Svit č. 4/2011 o prideľovaní bytov vo
vlastníctve mesta. Podmienky sú nasledovné:
l Byt sa prenajme žiadateľovi s trvalým
pobytom v meste alebo s prácou u zamestnávateľa so sídlom v meste
l Byt sa môže prenajať aj žiadateľovi
s trvalým pobytom mimo mesta Svit
s prácou u zamestnávateľa so sídlom
(pracoviskom) v okrese Poprad, ak aspoň
jeden z členov domácnosti zabezpečuje
zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie,
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kultúru, ochranu obyvateľov, alebo vykonáva prácu vo verejnej alebo štátnej
správe alebo v súkromnom podniku na
dobu neurčitú.
l Uchádzač o pridelenie nájomného
bytu a osoby uvedené v nájomnej zmluve, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste
Svit, sú povinní najneskôr pri podpísaní
nájomnej zmluvy nahlásiť sa na trvalý
pobyt do nájomného bytu v súlade so
zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení neskorších predpisov.
l Žiadateľ musí splňať podmienku minimálneho finančného príjmu. Ten sa stanovuje ako príjem vo výške jedného násobku súm životného minima platného
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Pričom
príjem sa vypočíta ako
podiel z príjmu za predchádzajúci kalendárny
rok a príslušného počtu
mesiacov, ku ktorému
sa pripočíta výška mesačného nájomného
a úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu (energie).
l Pri prideľovaní nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB a dotácie ministerstva sa
dodržujú podmienky

uvedené v § 3 a § 4 tohto VZN.
l Žiadateľ môže získať nájomný byt, ak:
a) nie je vlastníkom, bezpodielovým
spoluvlastníkom alebo podielovým
spoluvlastníkom s výškou podielu ½
a viac žiadneho domu, bytu alebo inej
stavby určenej na bývanie,
b) nie je členom bytového družstva na
základe nájomnej zmluvy na byt,
c) nie je stavebníkom rodinného domu
na základe stavebného povolenia, nevlastní stavebný pozemok,
d) nemá uzatvorenú zmluvu o výstavbe
bytu,
e) nemá voči Mestu Svit neuhradené záväzky po dobe splatnosti.
Tieto náležitosti žiadateľ uvádza v dotazníku žiadosti o pridelenie bytu a potvrdzuje čestným prehlásením.
Pri výbere žiadateľov sa posudzuje aj
aktuálna bytová situácia a naliehavosť
potreby žiadateľov. Byty sa budú prideľovať formou žrebovania, pričom do
žrebovania budú prizvaní tí žiadatelia,
ktorí predložili príjmy za predchádzajúci kalendárny rok a splnili podmienky
podľa zákona a príslušného VZN mesta.
Predpokladaný termín žrebovania je jún
2019, po schválení zverenia správy bytového domu Bytovému podniku Svit a po
schválení výšky nájomného na májovom
zasadnutí MsZ mesta Svit.
(red)
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ky vyrobili Morenu. Obrad vynášania Moreny bol tento rok v piatok, 5. apríla pred
tzv. smrtnou nedeľou. Obliekli si kroje
alebo krojové súčasti, pred ZŠ sa zhromaždil sprievod, na čele ktorého bola
Morena a za spevu a hudby sa presunuli
na most k rieke Poprad. Tam Morenu vyzliekli, zapálili a hodili do vody. Odtiaľ si
priniesli „letečko“ - zelenú ratolesť, ozdobenú pestrofarebnými stuhami, ktoré
symbolizuje nastupujúcu vegetáciu a budúci príchod leta. Do sprievodu sa zapojili žiaci prvého stupňa ZŠ, niektorí rodičia,
starí rodičia, ale aj najmenšie deti zo Súkromnej škôlky Chalúpka.

Morenu a zimu vyprevadili
žiaci ZŠ Komenského

Vychovávateľky Školského klubu detí v ZŠ Komenského sa
rozhodli zapojiť deti do folklórneho zvyku vynášania Moreny,
aby žiakom priblížili slovenské tradície.
Na spoluprácu si privolali ľudovú hudbu a spevácku skupinu Bystrianka, keďže ich aktivity smerujú k zachovávaniu
nehmotného kultúrneho dedičstva. Snažia sa aktívne oživiť zanikajúce folklórne

archaické obyčaje v rámci kalendárnych
a rodinných cyklov, viažuce sa k rôznym
folklórnych príležitostiam. Pedagogička
speváckeho krúžku nacvičila so žiakmi
piesne k tejto príležitosti a vychovávateľ-

Okresné športové hry seniorov
Deviaty ročník podujatia sa uskutoční 12. júna od 10.00
do 13.00 h v Iskra aréne vo Svite. Organizátormi sú Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite a Okresná
organizácia JDS v Poprade.
Súťažiť sa bude v mužských a ženských kategóriách v behu
na 40 m, v kope na minibránku a v hode na basketbalový kôš
z miesta.
Muži budú hádzať granátom a ženy váľkom na figurínu. Doplnkovou súťažou budú šípky. Každý účastník môže súťažiť najviac
v 2 disciplínach. Poplatok je 6 € a zahŕňa tričko a občerstvenie.
Záujemcovia zo Svitu sa môžu prihlásiť u predsedov
klubov dôchodcov, klubu ABŠ, ZO SZZP, ZO SZPB a členovia
ZO JDS u športových referentov J. Štefku na t.č.: 0911 901 159
a J. Ištokovej, t. č.: 0918 613 093 do 24. mája 2019.
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Predkovia sa s Morenou
zbavovali aj všetkého zlého
Vynášanie Moreny patrí k najarchaickejším obradom, ktorého korene súvisia
s predkresťanským, pohanským výročným cyklom. Mátoha symbolizovala
zimu, s ktorou sa spájala temnota a napokon aj smrť. Dedinské spoločenstvo
kedysi pociťovalo potrebu zbaviť sa jej,
poslať s ňou do nenávratna všetko zlé,
temné a choré a tak sa otvoriť príchodu
novej jari - života. Podľa povier sa vynesením a zničením Moreny mala magicky
privolať jar. Piesne spievané pri symbolickom vynášaní zimy patria k najstarším
obradovým piesňam. Morenu zhotovovali z dreveného kríža obaleného slamou a obliekali ju do miestneho odevu.
Podstatou tejto jarnej obchôdzky bolo
chodenie dievčat s Morenou po dedine
za spevu obradných piesní. Za dedinou
ju vyzliekli, zapálili a hodili do vody. Na
strednom a východnom Slovensku sa
vynášanie Moreny konalo na smrtnú nedeľu, v západných a južných regiónoch
Slovenska na Kvetnú nedeľu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto akcie
zúčastnili a veríme, že budeme spolu so
žiakmi naďalej uchovávať slovenské tradície, nielen pri tomto obrade, ale aj pri
iných obyčajových príležitostiach kalendárneho a životného cyklu z oblasti tradičnej kultúry.
(M. Bobríková, foto: Matej Hudák)

Na uvítanie novorodencov
je potrebné sa prihlásiť
V súčasnosti je potrebné sa v prípade záujmu o slávnostné prijatie novonarodených detí vedením mesta osobne nahlásiť na Mestskom úrade. Rodičia, ktorí majú záujem o toto uvítanie dieťaťa,
s trvalým pobytom vo Svite, sa môžu prihlásiť na Matričnom úrade,
v kancelárii č. 18 u Mgr. Ľuboslavy Kukurovej (tel. č.: 052/78 75 132).
K prihláške je potrebný písomný súhlas o spracovaní osobných
údajov na tieto účely.
V zmysle EU smernice GDPR a ustanovení zákona o ochrane
osobných údajov došlo k nevyhnutným úpravám v systéme pozývania občanov na slávnostné prijatia určené pre rodičov a ich novonarodené deti. Zo strany mesta nie je možné posielať občanom
pozvánky na tieto slávnosti tak, ako tomu bolo v minulosti.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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KALENDÁR PODUJATÍ
18. máj

10.00 h * sobášna miestnosť, DK Svit

Prijatie novonarodených detí
organizuje - Mesto Svit

18. máj

od 19.00 h * Mestská knižnica Svit,
stanica ŽSR

Noc múzeí a galérií Svit

organizuje - Múzeum Baťa pod Tatrami,
Mestská knižnica Svit

1. - 31. máj

Mestská knižnica Svit

Štvorlístok

výstava fotografií - Salzmann,
Plučinský, Slebodová, Nowak
Organizuje - Mestská knižnica

25. máj

Aj vo Svite už stoja máje
Aj v „mladom“ meste môžu byť živé prastaré zvyky spojené
s folklórom. Dôkazom toho sú dva máje vo Svite postavené
folkloristami a nadšencami.
Už staroveké národy dávali pred
1. májom na domy a hospodárske budovy
stromčeky na ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. A tiež to symbolizuje víťazstvo jari nad zimou. V prvomájový predvečer - 30. apríla sa vo Svite konalo tradičné
kultúrne podujatie s názvom Obhrávanie
májov. A tak sa „máje“ vztýčili za veselej
folklórnej hudby, tanca a nechýbala ani honosná vatra. Prvý máj postavili muži z Folklórneho súboru Jánošík a Jánošík senior
v časti Pod Skalkou a druhý pri Kolibe.
Na obhrávaní sa podieľali detský folklórny súbor Jánošíček, pod vedením
Vlasty Horňákovej, FS Jánošík pod vedením Evy Oravcovej, FS Jánošík senior pod
vedením Viktórie Kozubovej a ĽH Bystrianka pod vedením Moniky Bobríkovej.
Neoddeliteľnou súčasťou slávnosti bola
aj dychová hudba Sviťanka, pod vede-

ním kapelníka Vladimíra Andráša, ktorým
patrí osobitné poďakovanie aj za účasť
a vystúpenie na Fašiangoch. Kultúrnym
prídavkom pri Kolibe bola ženská spevácka skupina Jaščurečky pod vedením Janky
Palkovej z Popradu a ich súčasťou boli aj
akordeonista Radovan Nestorík z Kamienky spolu so speváčkou Andreou Sokoľákovou. V závere vystúpenia bola zapálená
symbolická vatra. Mesto Svit ďakuje všetkým účinkujúcim, ako aj organizačnému
výboru tohto podujatia, moderátorke
Janke Koreňovej a Mládežníckemu parlamentu.
Aj keď počasie „majálesu“ neprialo,
veríme, že návštevníkov zahriala láska
k tradíciám a k podujatiam, ktoré majú za
úlohu ľudí spájať.

Zmena obhliadok
vozidiel v Poprade

Dajte o sebe vedieť
na Dňoch mesta Svit

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Poprade oznamuje, že v súvislosti so
zmenou miesta vykonávania fyzických
kontrol vozidiel - tzv. obhliadok potrebných na evidenciu vozidiel, sa od 2. mája
2019 budú vykonávať na ul. Partizánskej
690/ 87, Poprad - Západ (v objekte bývalého Okresného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie, vjazd z ul. Hraničnej). Obhliadky sa vykonávajú v pondelok až štvrtok o 7.30 h a 13.00 h a v piatok
o 7.30 h a 11.00 h.

Podnikáte v oblasti gastronómie? Alebo
predávate zaujímavé výrobky?
Tak sa príďte prezentovať a ponúknuť
svoje produkty zákazníkom na Dni mesta
Svit v dňoch 21. - 22. júna 2019.
V prípade záujmu sa dozviete podrobné
informácie na Mestskom úrade vo Svite,
na Oddelení investičných činností, územného plánovania a životného prostredia
u Martiny Rybárovej, na emailovej adrese:
martina.rybarova@svit.sk, a na tel. čísle:
0905 906 222.

ROČNÍK XVIII - MÁJ 2019

(red, foto: Zuzana Čapó)

od 16.00 h * Chemosvitský park

Človek človeku

organizuje - Indoostudio Svit, RC Ako doma

28. máj

17.00 h * Dom kultúry Svit

Smejko a Tanculienka
organizuje - Mesto Svit

30. máj

9.00 - 18.00 h * Dom kultúry Svit

Výchovné koncerty
organizuje - SŠ Mierová Svit

2. jún

od 10.00 h * Ihrisko Žihadielko

Oslava dňa detí a otvorenie
ihriska Žihadielko
organizuje - Mesto Svit, Lidl SR

3. jún

od 9.15 h * areál pri Mestskom úrade

Olympiáda Materských škôl
organizuje - Centrum voľného času Svit
a Mládežnícky parlament Svit

5.- 16. jún

priestory nad poštou

Maľujeme s Fantáziou
výstava výtvarného
a audiovizuálneho odboru
organizuje - SZUŠ Fantázia

11. jún

19.00 h * Dom kultúry Svit

Horúca sprcha

divadelné predstavenie
organizuje - Bell Canto

12. jún

od 10.00 h * areál Iskra aréna Svit

Okresné športové hry seniorov
organizuje - ZO JDS Svit

21. - 22. jún

areál pri Iskra Aréne

Dni Mesta Svit

organizuje - Mesto Svit, Chemosvit, a.s.
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„Baťovci“ navštívili Bratislavu

Seniori z Klubu absolventov Baťovej
školy (KABŠ) zorganizovali v marci tematický zájazd do Bratislavy. Hlavným cieľom bola návšteva Bratislavského hradu
a dve výnimočné výstavy - Zlatý vek
Peterhofu od Petra I. po Katarínu II.
a výstava o živote a diele Martina Benku.

Organizátor zájazdu Ján Perinaj už počas
cesty vlakom oboznamoval účastníkov
o histórii hradu, Peterhofu a Petersburgu, o cárovi Petrovi I. Veľkom a imperátorke Kataríne II. ale aj o 304 ročnej
vláde Romanovcov (1613 - 1917) na ruskom tróne.

Absolútnou Slovenkou roka 2019
je rodáčka zo Svitu

Andrea Gontkovičová, rodená Kocúrová získala titul Slovenka roka v kategórii
Biznis a manažment, ale čo je nesmierny
úspech - je zároveň Absolútnou Slovenkou roka. Srdečne blahoželáme.
V marcovom vydaní novín sme priniesli rozhovor s touto výnimočnou dámou, v ktorom prezradila viac o sebe
a práci ženy v top manažmente. Veríme,
že pracovná vyťaženosť Andrei Gontkovičovej nám umožní v najbližšej dobe
Vám priniesť aj ďalší rozhovor napríklad
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o tom, aké to je byť Slovenkou roka. V jedenástom ročníku tejto čitateľskej ankety, ktorú organizuje týždenník Slovenka
v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom, Sviťanka vynikla medzi
dámami ako Soňa Müllerová či Diana Mórová. Počas priameho prenosu v nedeľu,
6. mája získalo sošku deväť výnimočných
Sloveniek nominovaných v jednotlivých
kategóriách. Slávnostným gala večerom
sprevádzala dvojica moderátorov Ľubomír Bajaník a Janette Štefánková. Spolu

Výstava „Zlatý vek Peterhofu“ ponúka
rôzne historické predmety a dokumenty
ako náčrty, plány a projekty výstavby.
Súčasťou sú aj vzácne obrazy so zobrazením cárov, či členov cárskej šľachty ale
aj palácov a krajiny. Veľkolepo pôsobí
slávnostná róba Kataríny II., dobové oblečenie Petra I., ako aj rôzne druhy oblečenia ruskej šľachty. Návštevníkov zo Svitu veľmi upútal originál cárskeho kresla a
ozdobený porcelán - veľká amfora z roku
1750. Prehliadku doplnilo premietanie
dokumentu o histórii Peterhofu.
Rovnako obohacujúce zážitky ponúka aj reprezentatívna výstava diela národného umelca Martina Benku. Je až neuveriteľné koľko malieb
a obrazov vytvoril. Svitskí seniori
poznamenali, že si s radosťou prezreli jeho maľby, ktoré vyjadrujú prácu dedinského roľníckeho ľudu, krajinomaľby či portréty. Dobu, ktorú
v obrazoch zvečnil Martin Benka mnohí
ešte reálne zažili.
Členovia KABŠ prešli aj Námestie SNP,
Michalskú bránu, Hlavné námestie, sochu Schöne Náciho, nezvyčajnú sochu
Čumila, historickú budovu SND a poklonili sa pri pamätníku P. O. Hviezdoslava.
Účastníci zájazdu vyjadrili poďakovanie
organizátorom za obohacujúce zážitky.
(Ján Perinaj, KABŠ)
s pozvanými, vzácnymi hosťami predstavili prítomným hosťom i televíznym
divákom rôzne nominantky v týchto kategóriách: Biznis a manažment, Umenie
a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda
a výskum, Vzdelávanie, Podpora mladých
talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita.
Dámy s titulom Slovenka roka 2019
v jednotlivých kategóriách sú:
BIZNIS A MANAŽMENT
l PhDr. Andrea Gontkovičová
UMENIE A KULTÚRA
l Diana Mórová
MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
l Soňa Mullerová
VEDA A VÝSKUM
l prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.
PODPORA MLADÝCH TALENTOV
l Doctor Artis Magdaléna Rovňáková
ŠPORT
l Mgr. Paulína Fialková
VZDELÁVANIE
l Monika Podolinská
CHARITA
l Eva Kováčová
ZDRAVOTNÍCTVO
l Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
ABSOLÚTNA SLOVENKA ROKA 2019
l PhDr. Andrea Gontkovičová

(dav)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Na 5. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
25. apríla poslanci schválili dotácie pre
Slovenský rybársky zväz a Lukostrelecký
klub Lukostreľba Svit, Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016
- 2020, rozšírenie bezpečnostného kamerového systému, či nákup pohrebného
vozidla pre Technické služby mesta. Prerokovali VZN o umiestňovaní volebných
plagátov, dodatky Štatútu mesta, a rôzne
rozpočtové opatrenia. Tento výpis má
informačný charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania, úplné znenia
všeobecne záväzných nariadení, uznesení, interpelácií, odpovedí a diskusiu
nájdete na www.svit.sk (mesto/mestské
zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva mesta) alebo úplný videozáznam je dostupný na www.svit.sk
(aktuality/videá).

MsZ vzalo na vedomie
l Správu o výsledkoch kontroly a stavu
plnenia uznesení, Uznesením č. 49/2019
l Výročnú správu spoločnosti BYTOVÝ
PODNIK SVIT, s.r.o., za rok 2018 a zároveň
schválilo účtovnú závierku spoločnosti za
rok 2018 bez výhrad

MsZ zrušilo
l Uznesenie MsZ č. 113/2018 zo dňa
25. 10. 2018

MsZ sa uznieslo
l Na VZN č. 4/2019 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území mesta Svit
l Na VZN č. 3/2019 o zásadách používania mestských symbolov

MsZ schválilo
l Program odpadového hospodárstva
mesta Svit na roky 2016 -2020
l Rozpočtové opatrenie č. 10/2019 na
úpravu rozpočtu za účelom nákupu pohrebného vozidla pre Technické služby
mesta v roku 2019. V súlade s § 11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie
č. 10/2019 na úpravu Rozpočtu Mesta
Svit pre rok 2019 v príjmovej časti ako
navýšenie príjmových finančných operácií kategória 450 - doplnenie príjmov
z Rezervného fondu Mesta Svit vo výške
10 000 € a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na kapitole 0180 kategória
720 ako navýšenie o 10 000 € na kapitálový transfer pre Technické služby Mesta
Svit za účelom financovania nákupu pohrebného vozidla v roku 2019.
ROČNÍK XVIII - MÁJ 2019

Z rokovania zastupiteľstva
l Projekt v oblasti zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom kamerových systémov, t. j. rozšírenie a upgrade
kamerových systémov a spolufinancovanie výdavkov projektu vo výške 5%,
t. j. 2 968,62 €
l Poskytnutie finančného príspevku
z rozpočtu mesta Svit Slovenskému rybárskemu zväzu vo výške 500 €, uznesením č. 54/2019
l Odpredaj podielov na zastavanom
pozemku pod bytovým domom súpisné číslo 669 v zmysle zákona Zákona
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov
l Zriadenie budúceho vecného bremena
v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň, a.s., uznesením č. 57/2019. Budúce
vecné bremeno bude zriadené odplatne,
za cenu podľa znaleckého posudku, vyhotoveného po realizácii príslušných stavebných objektov, na náklady budúceho
oprávneného
l Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 na
úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019
v príjmovej časti ako navýšenie kapitálových príjmov kategória 230 vo výške
4 000 € a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na kapitole 0620 podprograme 1.1 na kategórii 710, položka
711 005 - ÚPM vo výške 4 000 €, uznesením č. 56/2019
l Návrh dodatku č. 4/2019 Štatútu mesta, uznesením č. 50/2019

MsZ odporúča
primátorke mesta
l Uzavrieť zmluvu o dotácii s Lukostreleckým klubom Lukostreľba Svit vo výške
200 €, Uznesením č. 54/2019

Interpelácie
E. Kačmarčíková sa opýtala kto zodpovedá za zostatkový neporiadok v okolí
veľkého kontajnera, ktorý bol odvezený,
jedná sa o kontajner za SINTROU.
M. Korčok (Technické služby Svit, ďalej len TS) odpovedal, že zamestnanci TS
dodatočne chodia upratať tieto miesta
a v sobotu upratali miesto po kontajneri
za SINTROU.
J. Bobulová sa opýtala, či zberný dvor
Technických služieb nemôže byť otvorený v sobotu, či by sa to neoplatilo pri separovanom zbere.
M. Korčok (TS) oddpovedal, že by sa to
oplatilo.
D. Vojsovičová požiadala, ak sa zrealizuje otvorenie zberného dvora v sobo-

tu, tak informácie zverejniť na webovej
stránke.
E. Kačmarčíková sa opýtala, kedy sa
začnú opravovať lavičky v meste.
M. Korčok (TS) odpovedal, že lavičky
sa priebežne opravujú.
D. Vojsovičová dodala, že mobiliár
a lavičky je stály problém, ktorý je potrebné riešiť v rámci rozpočtu budúci rok.
M. Šramková sa opýtala na stav riešenia schodov pri Agromilku, ktoré spájajú
Mierovú ulicu s ulicou Kpt. Nálepku.
D. Vojsovičová odpovedala, že viackrát sa stav schodov pripomienkoval, ale
je tam problém vlastníctva pozemku. Nejasná hranica majiteľa rodinného domu
a bytového domu, taktiež bola daná požiadavka osvetlenia. Skonštatovala, že je potrebné sa opäť vrátiť k tomuto problému.
I. Zima sa opýtal, na základe podnetu občana, či sa naspäť nainštaluje prvá
rada sedadiel v kultúrnom dome, ktoré
boli odinštalované, čím sa znížil počet divákov. A údajne niektoré divadelné súbory nechcú vystupovať pod touto, pre nich
spodnou, limitnou hranicou divákov.
D. Meriačová (Bytový podnik Svit)
odpovedala, že rada sedadiel bola odinštalovaná z dvoch dôvodov a to - zlý výhľad na javisko a podlahová guma pred
sedadlami bola veľmi opotrebovaná. Na
toto miesto sa dal koberec, ktorý ak by sa
odstránil, bolo by to veľmi neestetické.
D. Vojsovičová dodala, že možno by
bolo dobré, keby dotyčná osoba prišla
a dala priamy podnet o koľko predstavení mesto prišlo kvôli diváckej kapacite.
J. Bobulová sa opýtala, kto má na starosti výzdobu v kultúrnom dome, nakoľko biela, terajšia, výzdoba je nevhodná.
D. Vojsovičová odpovedala, že biela
výzdoba už bola odstránená, ale na Dni
mesta Svit ju opäť (čistú) použijú.
M. Míčka sa opýtal, či v riešení reštaurácie v kultúrnom dome je niečo nové.
D. Vojsovičová odpovedala, že do verejnej obchodnej súťaže sa nik neprihlásil. Zisťovali sa príčiny.
K. Štinčíková (vedúca právneho oddelenia) dodala, že dostali informáciu,
že niektorých záujemcov odradili vysoké
náklady na prevádzkovanie, hlavne varenie na elektrine.
D. Vojsovičová doplnila, že na základe
tohto faktu mesto uvažuje o aj o plynofikácii kultúrneho domu.
pokračovanie na strane 8
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dokončenie zo strany 7

M. Míčka sa opýtal, či sa nedá prenájom reštaurácie riešiť nižším nájomným.
D. Vojsovičová odpovedala, že sa zvažovalo, či sa priestor reštaurácie neponúkne len ako forma občerstvenia, nie na
varenie. Zároveň vyzvala, že ak niekto vie
o nádejnom záujemcovi, tak vedenie je
otvorené diskusii na túto tému, prípadne
vyjednávaniu.
R. Abrahám sa opýtal, kto sa stará
o nasvetľovacie lampy na budovách
a chodníkoch, lebo niektoré nespĺňajú
svoj účel, teda nesvietia.
D. Vojsovičová odpovedala, že Technické služby a oslovila p. Korčoka, aby
preveril situáciu osvetľovania a správu
podal na najbližšom zasadaní mestského
zastupiteľstva.
E. Cetl poďakoval Technickým službám
za vyčistenie mesta po zime do 1. mája, ale
skonštatoval, že sa vyskytli nedostatky.
A to - cesta pred hlavnou bránou cintorína a smerom na Štokavu ostala nevyčistená v dĺžke 200 - 300 metrov. Opýtal sa,
komu patrí bilboard pri mestskom úrade,
lebo je 24 hodín nasvietený a kto financuje spotrebu tejto elektriny.
D. Vojsovičová odpovedala, že vlastníkom je spoločnosť Euro AWK a požiadala
o preverenie elektrického napájania.
E. Cetl dal podnet na Technické služby.
V interpeláciách je riešená úprava topoľov a javorov v meste, avšak poukázal na
vetu, ktorá rieši problém s mechanizmami (konkrétne vysokozdvižná plošina)
a ich zapožičaním. V tom nevidí žiadny
problém, lebo orezávanie sa dá uskutočniť v hociktorom ročnom období a aj dodávateľov v okrese Poprad je viac.
V. Zentko sa opýtal, či mesto neplánuje odkúpenie pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve Popradu, či obce Batizovce,
a nachádza v k. ú. mesta.
D. Vojsovičová povedala, že už dala
vypracovať prehľad pozemkov v k.ú.
mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve. Na
základe tohto prehľadu bude možné rozhodnúť, čo ďalej.
V. Zentko sa opýtal, či mesto má
zmluvný vzťah s vlastníkom pozemku, na
ktorom sú vybudované stojiská na zber
odpadu.
R. Abrahám odpovedal, že áno, že to
dal on, ako bývalý primátor postaviť. Bolo
to jediné miesto, kde sa mohli umiestniť
kontajnery. A že to bolo skritizované, ale
inde to nebolo možné. A dnes sa to ocitlo
v majetku inej osoby.
D. Vojsovičová dodala, že sa pripraví
písomná odpoveď.
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V. Zentko predložil interpeláciu ešte
z februára, na ktorú dodnes nedostal písomnú odpoveď, či občania môžu strihávať ovocné stromy.
D. Vojsovičová sa ospravedlnila za nedodanie vysvetlenia. Požiadala povereného riaditeľa TS M. Korčoka s prípravou
odpovede.
V. Zentko reagoval, že bolo uvedené,
že dostane písomnú odpoveď. Že vie, že
prebehli personálne zmeny na Technických službách a táto interpelácia je už
v tomto období neaktuálna, ale aby sa
do budúcna nezabudlo.
D. Vojsovičová doplnila, že bude dodaná písomná odpoveď.
J. Drobný sa opýtal v akom stave sú
prípravy na Dni mesta 2019.
D. Vojsovičová odpovedala, že je
úmysel sa vrátiť k dvojdňovým oslavám
s hlavným zámerom, aby oslavy Dni mesta boli pre občanov. Mesto prijalo ponuku od Chemosvitu o spolufinancovaní
nakoľko aj Chemosvit oslavuje 85. výročie založenia spoločnosti. Oslavy budú
prebiehať od piatka od 11:00 hodiny pred
Arénou Iskra Svit do 22:00 hodiny, súbežne prebehne aj udeľovanie Ceny mesta
a primátorky v DK.
V sobotu opäť pred Arénou Iskra Svit
od 10:00 hodiny do 22:00 hodiny. Plánuje
sa program pre všetky vekové kategórie
občanov, vystúpia hostia zo Svitu a okolia.
Dni mesta nebudú spojené s návštevou
družobných miest. Snahou je dodržať rozpočet financií na toto podujatie.
M. Míčka sa opýtal, v akom stave je
oprava chodníkov v dolnej časti mesta.
Či nie je možné zriadiť parkovanie súbežne s cestou zrušením trávnatých
ostrovčekov, so zachovaním stromov
a osvetlenia.
D. Vojsovičová odpovedala, že s opravou ciest sa začalo. Riešenie parkovania
je závislé od projektu, ktorý je zablokovaný Radou Verejného obstarávania
a mesto stále nedostalo stanovisko.
V. Zentko vyzval, aby mesto vrátilo
zeleň do mesta, a aby skúsilo občanov
donútiť, aby parkovali aj na svojich pozemkoch.
J. Bobulová sa opýtala, v akom stave
je realizácia rekonštrukcie chodníka pri
I/18 a na rekonštrukciu materskej škôlky
Kpt. Nálepku.
S. Belobrad odpovedal, že je v procese
verejného obstarávania, je vybratý dodávateľ, skontrolujú sa postupy či prebehli
podľa zákona.
E. Kačmarčíková sa opýtala, či do rekonštrukcie je zahrnutý aj most.
D. Vojsovičová požiadala S. Belobrada

o preverenie, či v oprave chodníka je zahrnutý aj most.
D. Vojsovičová odpovedala na otázku
materskej škôlky a to tak, že po kompletizácii všetkých informácií zvolá mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
na ktorom sa rozhodne, aký postup bude
zvolený.
V. Zentko sa opýtal kto je zodpovedný
pri prekopávke chodníka, aby sa dal do
pôvodného stavu a kto to kontroluje.
E. Šimonová odpovedala, že pri prekopávke je zodpovedný stavebník, ktorý
má všetko upraviť do pôvodného stavu.
A skontrolovať a prevziať by to mali Technické služby mesta.
I. Švagrovská upozornila na interpeláciu Kvety Tatry, v ktorej chýba termín
ukončenia prekopávky chodníka.
E. Šimonová odpovedala, že termín je
daný v rámci stavebného povolenia po
kolaudácii.

Diskusia
M. Smatanová položila tri otázky: či
mesto dáva robiť rozbor vody zo studničky, ktorej voda je určená ako náhradný
zdroj pitnej vody, či nie je možné umiestniť značku zákazu vjazdu ku studničke
pre autá a tiež, že na Záhradnej ulici
nie je vyznačený ani jeden prechod pre
chodcov, čo s tým.
D. Vojsovičová odpovedala, že požiadame o rozbor vody. Umiestnenie dopravnej značky je možné po preverení
vlastníckych práv k pozemku.
E. Šimonová povedala k prechodu pre
chodcov, že v rámci rekonštrukcie vnútrobloku E, ak je naplánovaný, je možné
ho vyznačiť. Ak nie, tak bez nového projektu to nie je možné.
M. Šramková vyjadrila za rodičov maximálnu spokojnosť za akciu Noc s Andersenom, ktorú pripravili Centrum voľného času a Mestská knižnica Svit.
V. Zentko informoval a pozval prítomných na pripravované akcie združení Rozpuk, Ako doma, Ekoton - 1. mája - brigáda
pri studničke, 8. mája - stretnutie pri pamätníku p. Svitanovej, 18. mája - Múzeum Baťa pod Tatrami v rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií
D. Vojsovičová taktiež informovala
o pripravovaných akciách - 30. apríla - Obhrávanie májov, 7. mája - kladenie vencov
pri Pamätníku padlým, 8. mája - výstup
na Kozí kameň, 11. mája - Deň matiek
v Dome kultúry, 11. mája - Míľa pre mamu,
18. mája - Uvítanie novonarodených detí,
25. mája -Sviťania Sviťanom

(red)
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Sviťan Karol Galek
kandiduje za europoslanca
V májových eurovoľbách kandiduje z desiateho miesta na kandidátke politickej strany Sloboda a Solidarita. Jeho vášňou je energetika - je presvedčený, že účty Slovákov za energie sa dajú znížiť. A energia mu veru nechýba.
Už nejaký čas máte trvalý pobyt vo
Svite, presťahovali ste sa sem z Bratislavy. Čo vás sem dovialo?
Občanom Svitu som necelé dva roky,
ale keďže odtiaľto pochádza moja bývalá manželka Veronika, chodím sem už
15 rokov. Do Svitu som sa zamiloval, je to
krásne mesto a pre mňa ako vášnivého turistu je veľkou výhodou, že do Tatier je to
na skok.
Ste poslanec NRSR, v strane SaS ste
tímlídrom pre energetiku. Predkladáte
zákony na zníženie cien za energie. Čo z
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toho viete využiť v Bruseli?
K tomu, čo robím v slovenskom parlamente, len dodám, že vďaka “mojim”
zákonom by sa priemernej slovenskej
domácnosti znížili účty za elektrinu
o 80 eur. Toto sa dá dosiahnuť ak prestanemedotovať výrobu elektriny z domáceho uhlia, vyhodíme politické rozhodnutia
z cien energií a plne otvoríme energetiku
trhu. Tieto témy sú rovnako slovenské ako
európske, pričom ako europoslanec by
som mal oveľa silnejší mandát presadiť
pre Slovákov čo najviac.

Najviac vás je počuť, keď sa hovorí
o Hornonitrianskych baniach. Čo vlastne
presadzujete?
Bane ma kvária už roky. Región Hornej
Nitry sa mal už dávno pripravovať na útlm
ťažby, namiesto toho tam vláda ľuďom iba
ťahala medové motúzy popod nos. Napriek tomu sa nám ale podarilo dosiahnuť,
že tento problém si konečne všimla EÚ.
Hornú Nitru čaká transformácia aj z európskych peňazí. Tiež vďaka nášmu tlaku
na vládu sa na špinavú elektrinu po roku
2023 už Slováci nebudú musieť viac skladať. Na druhej strane sa venujem aj využívaniu obnoviteľných zdrojov a celkovo zeleným témam. Zem ako miesto nielen pre
náš život, ale najmä naše deti je niečo, na
čo by sme mali všetci myslieť oveľa viac.
Podarilo sa Vám ako politikovi zabojovať aj za Svit?
Nedávno som sa angažoval vo veci nadmerného hluku z diaľnice v záhradkárskej
osade Breziny, ako aj v časti samotného
mesta Svit. Využil som svoje poslanecké
možnosti a dvakrát v tejto veci interpeloval ministra dopravy s požiadavkou riešenia tohto stavu. Ale aj akékoľvek iné problémy mesta Svit sú teraz už aj mojimi
problémami a ak sa o nich dozviem, rád
ich budem z mojej pozície či už poslanca
národnej rady, alebo europoslanca riešiť.

(objednávateľ: Sloboda a Solidarita,
IČO: 42139333)
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Štvrtáci si prezreli
SCP Mondi v Ružomberku
V marci sme sa so žiakmi 4.A triedy, odboru Biotechnológia a farmakológia zúčastnili odbornej exkurzie v gigantickom
podniku MONDI SCP a. s. Ružomberok
zameraného na výrobu papiera. Súčasťou exkurzie bola prehliadka areálu, najnovšieho papierenského stroja 18, upravovní, skladov a skúšobných laboratórií.
Navštívili sme aj Múzeum ručnej výroby papiera v neďalekej obci Ludrová. Tu
sme sa dozvedeli niečo o histórii a ručnom procese výroby papiera, ktorý sme
si aj vyskúšali. Ďakujeme za tento skvelý
zážitok organizátorom a sprievodcom
a tešíme sa na ďalšiu návštevu.
(Kolektív 4.A triedy)

ČO NOVÉ NA STREDNEJ...
Mladí „odeváci“
získali špeciálne ocenenie
primátorky Prešova

Každá činnosť, ktorú vykonávame,
produkuje odpad, ktorý ovplyvňuje naše
životné prostredie. Preto sa o recyklácii
odpadu hovorí stále viac a viac. Je známe,
že recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov
a znižuje spotrebu surových prírodných
materiálov.
Aj SOŠ polytechnická je zapojená do
programov na ochranu životného prostredia. Žiačky odboru styling a marketing nechceli zaostávať a vytvorili prácu, s ktorou sa predstavili na súťaži SOČ
v Prešove. Súčasťou práce je kolekcia
modelov Hra s filmom. Modely sú zhoto-

vené recykláciou nepotrebných odevov
a sú doplnené starými, už nepotrebnými
filmami.
Táto kolekcia modelov bola prezentovaná aj na medzinárodnej súťaži Módna línia mladých v Prešove. Do Prešova
žiačky zhotovili aj druhú kolekciu Jarné
snenie. Zo starých odevov a batikovaním
vznikla módna kolekcia pyžám, ktorá získala na tejto súťaži 3. miesto. Radosť bola
veľká. Z dievčat sa stali skutočné manekýnky. Nezaskočili ich ani svetlá reflektorov a množstvo divákov.
Veľkým uznaním práce odevákov bolo
udelenie zvláštnej ceny Primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Poďakovanie patrí všetkým.
(Alica Skokanová)

Študenti vyučovali učiteľov
Deň učiteľov bol u nás veľmi pestrý.
V školských laviciach sa čosi zmenilo.
Medzi žiakov si sadli učitelia, ktorí si na
jeden deň vymenili svoje úlohy so študentmi. Tí si na chvíľu vyskúšali, aké je
to stáť pred tabuľou a vysvetľovať učivo.
Žiaci sa pripravili naozaj zodpovedne.
Mnohí si po vyučovacej hodine vydýchli
a radi prenechali slovo opäť svojim učiteľom. Priznali, že udržať pozornosť počas
45 minút, zaujať, zapísať, vysvetliť, či pohotovo reagovať si vyžaduje celú osobnosť a dôkladnú prípravu. Takým spôsobom sa žiaci rozhodli poďakovať svojim
pedagógom, ktorí sa aspoň na niekoľko
minút opäť stali žiakmi.
Okrem toho naši študenti obdarovali
svojich učiteľov krásnym darčekom, ktorý
sami vyrobili. Tento deň sa v našej škole
niesol v znamení smiechu a zábavy.
(Petra Križanová)

Predškoláci zvládli zápisy
do ZŠ Komenského hravo

Aj tento školský rok sa otvorili v apríli brány našej školy predškolákom. Budúci
prváci v sprievode rodičov nesmelo, ale s úsmevom vstupovali do triedy, kde plnili
úlohy hravou formou. Všetko s ľahkosťou zvládli, akoby do školy už dávno patrili. Za svoju usilovnú prácu si vyslúžili odmenu v podobe sladkého medovníčka.
Ich radosť znásobil aj pamätný list, ktorý si každé dieťa odnieslo domov. Budúcim
prváčikom prajeme veľa úspechov a už teraz sa na nich tešíme.
(PaeDr. Slávka Slivková, foto: Ing. Peter Kostka)
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Tanečná sála, v ktorej sa tvorí svet

Ako dobre nám je, keď sa dokážeme i sami pochváliť. Píšem teda pár slov
smerujúcich na adresu jednej výnimočnej ženy, ktorá má fantázie na rozdávanie. Dôkazom je každoročná „žatva“ ocenení a my sme hrdí, že je neoddeliteľnou súčasťou umeleckej školy, čo má krídla.
Deň tanca je dňom výnimočným,
kedy sa znásobí radosť z práce. Radosť
je o čosi väčšia po získaní ocenení a to
je skutočné zadosťučinenie. Na poličku
v našej súkromnej základnej umeleckej
škole Fantázia s hrdosťou pribudli ďalšie
víťazné - zlaté poháre. Čo je za tým? Ako
je možné, že sa v jednej mysli zrodí toľko
poézie v pohybe. Toľko príbehov s pekným koncom, toľko poviedok a lyriky?
Všetka práca každého dňa sa z fantázie
a snov jednej skvelej choreografky stáva realitou. Ako dostať víziu do tanečnej
choreografie? Na to sa treba opýtať umelkyne menom Janka Gregorová, ktorá vie
ako sa s našimi žiakmi pretancovať takmer

k dokonalosti a priamo zo Svitu hneď do
celoslovenského kola. Je to aj o talente,
no najmä o tvrdej práci. Je skvelé, keď sa
môžeme vďaka súťaži Deň tanca pochváliť strieborným pásmom v choreografiách Z ruže tŕň, Zelené políčko a zlatým
pásmom s choreografiami Sladký obraz
v múzeu, V korunách stromov a Slobodne. Tanec plný vášne a poézie sa snúbi
s hudbou v choreografiách, ktoré získali zlaté pásmo - Strom stratených duší,
Ružový sen a Biela múka. Celoslovenské
kolo nás čaká v Žiari nad Hronom. Držte
nám palce, aby sme Svit reprezentovali na
čele s kapitánkou skvelého tímu Fantázia.
Gratulujeme k úspechom.
(m. p.)

Hudba vo svete, slnko v duši...

Do umeleckej školy menom Fantázia zasvietilo slnko. Slobodne, nenútene. Takí sme boli
očarení tými slnečnými lúčmi, že iné prirovnanie než to so slnkom ani nezíde na um. Aj dýchať sme zabudli a padla nám sánka, keď začal James Evans hrať na husliach, gitare a spievať svojou milou slovenčinou s anglickým prízvukom. Presvedčivo s ľahkosťou, s úsmevom
a s čarom jeho osobnosti sme tlieskali správny rytmus, spievali piesne okorenené diaľkou
Afriky. Počuli sme írske melódie, jazz, vlastnú tvorbu a vycestovali s hudbou kamsi, kde na
tvári žiari úsmev a aj tie najväčšie polienka sa roztancujú do rytmu, čo prináša radosť. Muzikanti ako Michal Čerevka a Michal Konečný, ktorý je aj novým prírastkom do učiteľského kolektívu, dopĺňali svojou hrou nenahraditeľnú časť kapely „James Evans band“. Hrali krásne
a dokonca sme si s nimi zahrali aj my a okrem naučených akordov, melódie, za jedno popoludnie, nám zostal úžasný zážitok z hudby čo pretrvá. Pieseň „Stand By Me“ bude notovou
osnovou, na ktorej môžeme pevne stáť v tvorivosti a v láske k hudbe. Dostali sme veľký dar.
Počuť srdcom a rozumieť. 					
(m. p.)
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Máte možnosť sa
vyjadriť, či sú pre
Vás ľudské práva
dôležité
Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK v súčasnosti vykonáva
medzinárodný prieskum - Vaše práva povedzte nám, čo je pre vás dôležité.
Výskum má za cieľ zhromaždiť informácie o skúsenostiach a názoroch ľudí
týkajúcich sa základných ľudských práv.
Na základe dát, ktoré budú zbierané vo
všetkých 28 členských štátoch, bude
možné porovnať povedomie o ľudských
právach naprieč Európskou úniou.
Aby sme získali reprezentatívny obraz
za celé Slovensko, je dôležité pýtať sa
členov náhodne vybraných domácností.
Niektoré domy či byty vo Vašej obci boli
náhodne vybrané, aby sa jeden z členov domácností v nich zúčastnil tohto
prieskumu.
Dopytovanie vo väčšine prípadov trvá
približne 45 minút. Anketári navštevujú
vybrané domácnosti aj vo Svite v období
od konca apríla do polovice júla. Dopytovanie prebieha prevažne ako osobný
rozhovor, ale niektoré časti môže vyplniť
priamo sám respondent. Otázky sa týkajú problémov na Slovensku, služieb v oblasti bydliska alebo osobných skúseností
s porušovaním práv alebo diskrimináciou.
Odpovede sú úplne anonymné, všetky údaje budú použité len v rámci súhrnných údajov a je vylúčené akékoľvek
zneužitie osobných informácií. Svojou
účasťou vo výskume sa domácnosti k ničomu nezaväzujú.
Agentúra MEDIAN SK, ktorá realizuje
zber dát, sa zaväzuje dodržiavať všetky
etické pravidlá pre realizáciu výskumu. Ak
si prajete získať ďalšie informácie o výskume, kontaktujte agentúru MEDIAN SK na
telefónnom čísle +421 914 111 173. Všetky otázky Vám radi zodpovedia.
Môžete tiež napísať správu na adresu
vase.prava@median.sk. Agentúra vopred
ďakuje za prípadnú pomoc.
(red)

Bezplatná SMS služba
Mesto Svit vám ponúka novú bezplatnú SMS službu, vďaka ktorej budete
vedieť o najdôležitejších informáciách
z diania v meste.
Pre nastavenie bezplatného príjmu
správ je potrebné vyplniť dotazník na
webovej stránke www.svit.sk, v sekcii
Oznamy - Bezplatná SMS služba. Zároveň máte možnosť vybrať si ulicu (aj viac
ulíc, prípadne celé mesto), ohľadom ktorej Vám budú zasielané informácie.
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Apríl v knižnici
Putovanie s Osmijankom, aj
najlepší čitatelia
V apríli naše knihovníčky uskutočnili
cyklus celoslovenskej literárnej súťaže
„Čítame s Osmijankom“. Už po pätnástykrát čitatelia spolu s Osmijankom putovali po rozprávkových krajinách a spoznávali zaujímavých spisovateľov pre deti
a ich diela. Žiaci zo SŠ Mierovej hľadali
rozprávky o strigách, ježibabách a čarodejniciach, rozprávali sa o zlostníckych
želaniach, dozvedeli sa, prečo sú tajomné
a nedovolené veci také lákavé. Zoznámili
sa s Čerešničkom, ktorý veľmi túžil po ka-
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si pripomenuli históriu Živeny a jej hlavné predstaviteľky. Tento najstarší ženský spolok na Slovensku vznikol v roku
1869 predovšetkým a paradoxne vďaka
mužom: redaktorovi Ambrovi Pietrovi,
Viliamovi Paulinymu-Tóthovi, Martinovi Čulenovi a Mikulášovi Ferienčíkovi.
Tí prostredníctvom novín vyzvali ženy
a zorganizovali zriaďujúce zhromaždenie
v Turčianskom sv. Martine. Vytýčený cieľ
bo jasný - vzdelávať slovenské ženy vo
financiách, varení, výchove detí a samozrejme, kultúre a oslovil v krátkom čase
stovky žien. Živenu viedli múdre, vzdelané ženy, väčšinou spisovateľky s veľkým
srdcom pre národnú hrdosť. Spolok bol,
žiaľ, v roku 1955 násilne rozpustený. Za-

marátoch a tiež s Pištáčikom a strateným
psíkom Čujkom. Za účasť v súťaži dostali
deti malý darček - bábkové divadlo, ktoré predviedli žiaci literárno-dramatického odboru SZUŠ Fantázia. Vyvrcholením
programu bolo vyhlásenie najlepších čitateľov z kategórie detí. Na treťom mieste sa umiestnila Karin Mrštinová, druhé
miesto opätovne obsadila Timea Tomašková a víťazstvo obhájil Matúš Žonda.

Živena oslavuje 150. výročie
Mestská knižnica Svit spoločne s Úniou
žien Pod Skalkou pripravila stretnutie
s názvom „Návraty a odkazy“, na ktorom
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čiatkom roku 1990 bola Živena opäť zaregistrovaná vďaka spisovateľke Hane
Zelinovej a ďalším významným ženám,
ktoré odkaz Živeny ani po desaťročia neopustili a nadchli preň aj mladšie ženy.
V Kultúrnom dome Pod Skalkou sa stretli
ženy z rôznych spoločenských organizácií mesta a za Mestský úrad sa podujatia zúčastnila aj referentka školských,
mládežníckych a športových činností
Daniela Virostko. Naše poďakovanie za
spoluorganizáciu patrí predsedníčke
Únie žien Pod Skalkou Janke Bobulovej,
za recitáciu Soni Ivanovej a za prednášku
i recitáciu pani Emílii Nedzelovej.

Tatranská literárna jar
po štvrtýkrát
Tento rok sa konal 4. ročník Tatranskej
literárnej jari, ktorú organizuje Spolok slovenských spisovateľov, mesto a knižnica
Vysoké Tatry. Spoločne sa stretli spisovatelia zo 7 krajín - Česka, Poľska, Ukrajiny,
Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Súčasťou programu boli aj besedy
v školách a knižniciach okolitých miest.
U nás vo Svite sa študenti SOŠP J. A. Baťu
stretli na besede s maďarskou spisovateľkou a literárnou kritičkou Kingou Erős,
maďarskou poetkou a redaktorkou Barbarou Rózsássy a maďarským režisérom
a kameramanom Mihálym Szabó. Zostavu dopĺňal prekladateľ Štefan Szidor
a slovenský básnik Peter Mišák. Druhá skupina študentov besedovala so známym
slovenským prírodovedcom, biológom,
esejistom, publicistom, dramatikom, scenáristom a spisovateľom Gustávom Murínom. Žiaci ZŠ Komenského mali možnosť
spoznať spisovateľa Igora Válka, ktorý pôn 5. apríl. Hliadku MsP kontaktoval muž,
ktorý oznámil, že na ul. Štefánikovej leží
na tráve osoba. Hliadka po príchode na
miesto identifikovala muža, zjavne pod
vplyvom alkoholu a zabezpečila jeho
transport do miesta bydliska.
n 8. apríl. V ranných hodinách hliadka
MsP Svit prijala telefonické oznámenie,
že v strede koryta rieky Poprad leží utopená osoba. Hliadka okamžite vyrozumela hliadky OO PZ Svit a HaZZ a vykonala
úkony potrebné pre zabezpečenie miesta činu. Hliadka na mieste zotrvala do
ukončenia obhliadky OO PZ a príslušníkmi kriminálnej polície OR PZ v Poprade.
n 10. apríl. V nočných hodinách hliadka
MsP pri bežnej kontrole mesta, pri prechádzaní mostom cez rieku Poprad na ul.
Jilemnického zaznamenala pohyb cyklistu po cyklochodníku v smere od Popradu. Všimla si jeho nesúvislý pohyb a následný pád z bicykla. Hliadka sa okamžite
k mužovi presunula, pomohla mu dostať
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sobí ako redaktor, píše básne, ale tvorí aj
pre deti - rozprávky a zaujímavé povesti
o slovenských riekach, jazerách a liečivých prameňoch. Hlavným cieľom literárnej jari je prezentácia a propagácia
pôvodnej slovenskej tvorby i kvalitnej
zahraničnej literatúry medzi žiakmi, študentmi a čitateľmi v knižniciach.

Les ukrytý v knihe
Projekt Les ukrytý v knihe organizuje
Národné lesnícke centrum vo Zvolene
v spolupráci s partnermi - Lesmi SR, knižnicami a školami. Tohtoročný 9. ročník
celoslovenskej kampane sa zameriava
na podporu čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti. Snahou je poukázať na
význam lesa a lesníctva pre spoločnosť
a podporiť environmentálne povedomie
aj prostredníctvom kníh. V rámci podujatia sa v našej knižnici stretli žiaci oboch
svitských základných škôl s lesným pedagógom, bývalým riaditeľom ZOO Košice a zakladateľom občianskeho združenia „Zachráňme tatranského kamzíka“
Ing. Karolom Semanom. Pán Seman im
porozprával o TANAP-e, chránených rastlinách i zvieratách. Deti najviac zaujímali
informácie o našej najväčšej šelme - medveďovi hnedom. Dozvedeli sa kedy a aké
veľké sa rodia medvieďatá, čím sa medvede živia, ako si značkujú teritórium, či
koľko kusov momentálne žije v Tatrách.
Pani učiteľky dostali od nášho hosťa
i metodické materiály o najznámejších
zvieratách Tatier - svišťovi, kamzíkovi
a medveďovi. Súčasťou kampane bola
pre jednotlivcov a kolektívy aj súťaž
v tvorbe originálneho lesného kalendára.
(D.Š.)

Chcete, aby Vám už
naozaj nič neušlo?
Predstavujeme Vám našu novú službu
pre občanov a návštevníkov nášho mesta. Chcete byť informovaný o každej aktualite z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie o Svite a zo
Svitu vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová bezplatná mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prinesie prehľad aktualít z webu. Bezplatne vás upozorní v mobilnom telefóne na každú novopridanú
správu, či podujatie. Dozviete sa včas
o všetkých organizovaných akciách. Alebo si môžete pozrieť fotografie a dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Čo možno sledovať?
l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
l Mať chytrý telefón s operačným
systémom Android či iOS
l Prístup na internet
l Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
Nainštalujte si ju hneď prostredníctvom týchto QR kódov:

android

iOS

Z denníka Mestskej polície
sa späť na chodník a vytiahla bicykel
spod brehu. Muž nebol zranený, no javil
známky intoxikácie. Príslučníci MsP na
miesto privolali hliadku OO PZ Svit, ktorá
realizovala vec ďalej.
n Počas veľkonočných sviatkov MsP zabezpečovala reguláciu dopravy na parkoviskách pri kostoloch a ochranu života
a zdravia obyvateľov, ktorí sa zúčastňovali na jednotlivých bohoslužbách.
n Počas apríla vykonávali príslušníci MsP
Svit preventívne kontroly na dodržiavanie VZN č. 8/2018 ktorým sa ustanovujú
podrobnosti súvisiace s držaním psov na
území mesta. Hliadky sa zameriavali predovšetkým na kontrolu voľného pohybu
psov, vodenie psov, znečisťovanie verejných priestranstiev psami a na obmedzenia vstupu psov.

Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke:
„Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie
k okraju cesty a na jednosmernej ceste
vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo,
prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“

(MsP Svit)
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„Kto žije v našich srdciach, nikdy nezomiera“
Dňa 3. mája 2019 uplynulo 40 rokov
od tragickej smrti nášho milovaného
manžela a otca

Jozefa GEMZU
a syna a brata

Mirka GEMZU.

S láskou na nich spomínajú
manželka Anna so synom Vitkom
a dcérou Evkou s rodinou.
Všetci, ktorí ste ich poznali, prosím,
venujte im tich úspomienku.
S láskou a úctou spomíname.
Anna GEMZOVÁ s rodinou.
Kto žije v našich srdciach,
nikdy nezomiera.
Dňa 17. mája 2019
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil
milovaný manžel, brat,
otec a starý otec

Keby sa tak dalo
vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť zas Tvoj hlas.
Že sa rana zahojí
je len klamné,
nám bolesť v srdci ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 2. mája 2019 sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil môj milovaný
manžel, otec, dedko a svokor

Ing. Pavel Švonavec.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka
a synovia Martin a Karol s rodinami.
Čo už Ti môžeme dať,
len kytičku kvetov,
sviečku zapáliť
a spomínať...
Dňa 27. mája
uplynie 40 rokov
od tragickej smrti
nášho milovaného syna

Jána Neuvirtha.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia
a brat František s rodinou.

ANDREJ KROMKA.

S láskou spomínajú manželka Anna
a deti Monika, Iveta a Andrej s rodinami.

Smútok a žiaľ v srdci máme,
s láskou spomíname.
Dňa 18. mája sme
si pripomenuli 10. výročie
úmrtia manžela, otca
a starého otca

Milana Barnáša.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 8. mája 2019 to bolo
5 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec,
dedko, brat, švagor,
bratranec, ujo

Peter HOMZA.

Zomrel nečakane vo veku nedožitých
66 rokov. Zanechal v nás smútok
a zarmútenie, kúsok seba a myšlienky,
čo nedovolia zabudnúť.
Česť jeho pamiatke.
Za tichú spomienku ďakujeme.
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Ťažko sa nám
s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť,
láska však smrťou
nekončí,
v našich srdciach
budeš ďalej žiť.
Dňa 4. mája uplynulo už 6 rokov od smrti
našej milovanej dcéry, manželky a mamky

Ing. Aleny Blazoňovej,

ktorá nás navždy opustila vo veku
50 rokov. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

Úprimne a z celého srdca
sa chceme poďakovať celému kolektívu
Oddelenia sociálnych činností na MsÚ
vo Svite a celému kolektívu Zariadenia
opatrovateľskej služby vo Svite za ľudský
prístup, príkladnú starostlivosť a lásku, akou
sa starali o nášho otca

Martina Martinku.

Prajeme Vám veľa síl, zdravia a odhodlania
pri Vašej práci.
S úctou smútiac a rodina.

Súkromná
základná
umelecká
škola Fantázia

pripra

vuje

Umelecký
denný tábor
plný
fantázie
Čo ponúkame:
Tanec, hudbu,
zaujímavé techniky
kreslenia, divadlo
Termíny:
1. turnus
22. 7. -26. 7. 2019
2. turnus
29. 7. - 2. 8. 2019
Vek: od 7 do 12 rokov
Čas: 8.00 - 16.00 h
Miesto: priestory
ZŠ Komenského Svit
prihlášky:
info@skolafantazia.eu
Ponúkam predaj širokého
sortimentu nábytku prevažne
slovenských výrobcov,
možnosť výroby aj na mieru.
Na trhu pôsobím už 27 rokov.
Marián Lukáčik - Tonyo,
Štefánikova 29, Svit
tel. 0905 539 566
nabytok.tonyo@gmail.com
www.tonyo.sk
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Najveselší Deň detí široko-ďaleko bude vo Svite
a príde aj Včielka Maja . Oslávte ho spolu s nami

v nedeľu,
DNI MESTA SVIT 2019

2. júna od 10.00 h

a slávnostne s nami otvorte

Mesto Svit v spolupráci
so spoločnosťou Chemosvit
pre Vás pripravujú bohaté
dvojdňové oslavy Dni mesta
Kedy:

21. a 22. júna 2019
Kde:

pri Mestskom úrade
V programe uvidíte a zažijete:
* Spevácko-kulinársku show Gizky
Oňovej * VIDIEK * HEX
* SMOLA A HRUŠKY * Sokoly
* Progres * Bubnová show Batida
* Gordons * DH Sviťanka
* Spevácky zbor Laudamus
* Podtatranskí Alexandrovci
a mnoho ďalších
Najmenších potešia animačné
programy, nafukovacie a skákacie
atrakcie, Dorotka z Fidorkova
Súčasťou Dní mesta budú
aj predajné a reprezentačné
stánky rôzneho druhu
a tak si môžete nielen zamaškrtiť,
ale aj niečo milé kúpiť.

Milé deti čaká na Vás:
Autogramiáda Trpaslíkov z RTVS
Show s včielkou Majkou a super tombola
Divadielko Život čistotného mravčeka
Eko prednáška Tvorivé dielničky
Hry a súťaže Obrovský nafukovací hrad
Trampolína Maľovanie na tvár
Fotostena s Včielkou Majou
Občerstvenie, Lidl fresh stánok s čerstvým ovocím
a smoothies Prebaľovací stan pre najmenších návštevníkov

Už aj Maja sa nevie dočkať... 

Ako správne triediť odpad?
Triedený zber je na základe zákona
o odpadoch zavedený v každom meste
a obci. Občania triedia odpad alebo jeho
zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo
iných kritérií. Samotný triedený zber teda
vzniká práve vďaka občanom daného
mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo
vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému
triedeného zberu.
Triedený zber v mestách a obciach zabezpečuje zberová spoločnosť a finančné náklady spojené s triedeným zberom
papiera, plastu, skla, kovov a VKM nehradí občan v miestnom poplatku, ale znáša
ich výrobca vyhradeného výrobku.
Správnym triedením napomáhame
recyklácii, čiže opätovnému využitiu už
ROČNÍK XVIII - MÁJ 2019

použitých materiálov a produktov a chránime tak životné prostredie.

Čo patrí do jednotlivých nádob?
Kancelársky papier, noviny,
časopisy, reklamné letáky,
krabice, papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartóny), knihy
a zošity
Fľaše od nápojov, kelímky,
plastové vrecká a fólie, obaly
z kozmetiky, drogérie, pracích
a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov
Nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo,
sklenené črepy

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky,
kovové uzávery, viečka
Viacvrstvové kombinované
materiály (VKM), ako sú napríklad obaly z džúsov, smotany
či mlieka

Pri triedení odpadu
nesmieme zabúdať:
n Zmenšovať objem vytriedeného odpadu pred jeho vyhodením napríklad
zošliapnutím. Šetríme tým miesto v nádobe.
n Znečistené obaly od zvyškov potravín,
drogérie a chemikálií nám môžu znečistiť
všetok vytriedený odpad.
Veríme, že sa nám spoločne bude dariť
pri ochrane nášho životného prostredia.
(red)
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Na Memoriáli Jána Svočáka
sa bežalo za tých,
ktorých svaly opustili
Charitatívne bežecké podujatie ALS Memoriál Jána Svočáka sa
23. marca vo Svite uskutočnilo už po tretíkrát. Zúčastnilo sa ho
363 bežcov z celého Slovenska.
Bežci si zmerali svoje sily či už na polmaratónskej trati alebo v trojčlenných
štafetárskych tímoch. Najrýchlejším
bežcom na trati bol Roman Švarc, ktorý
zvládol 21 km s prevýšením 700 m za
1:38:22 h. Najrýchlejšia žena bola Martina
Belušová z tímu ŠK Liptovská Ondrašová
s časom 1:57:18 h. Štafetu 3x7 km zvládli najlepšie bežci zo Spisškého Štvrtku
v zložení Hricko, Pažitný a Lavrik.
Súčasťou podujatia boli aj detské
behy. Prihlásilo sa viac ako 100 detí voveku od 2 do 15 rokov. Sme veľmi radi,
že sa počet zúčastnených detí navýšil
a že prejavili veľký záujem o šport ako
taký. Do budúceho ročníka vidíme v tejto kategórii veľký potenciál a veríme, že
počet malých účastníkov opäť navýšime.

Vďaka patrí všetkým bežcom, dobrovoľníkom a hlavne našim sponzorom. Ich
zásluhou sme tento rok dokázali rozdeliť
sumu 4 149 € týmto osobám:
- 1300 € malej Márii Kubovovej na pobyt v ADELI,
- 1300 € Radovanovi Zmijovi na antidekubitnú podušku a lyžiny do auta,
- 800 € (výťažok zo zbierky) ockovi malej Alexandry Ester Baloghovej na rekonštrukciu kúpeľne na bezbariérovú,
- 749 € Ivovi Bradňanskému na profesionálnu čističku vzduchu.
Navyše sme spolu vyzbierali približne
800 kg plastových vrchnáčikov pre malúSabinku Fajnorovú.
Ešte raz úprimné ĎAKUJEME.
Behať a dýchať za tých, ktorých vlast-

Plavecká štafeta
je tu už tradícia
Trinásty ročník Plaveckej štafety sa na plavárni vo Svite uskutočnil
17. apríla. Rokmi sa súťaž stala už očakávaným podujatím, o čom
svedčí aj nový rekord v počte zúčastnených.
Aktívne plávalo 289 plavcov, čo je doteraz najviac v histórii pretekov. Spolu
preplávali 123 555 m a priemer na jedného plavca je 428 m.
Štafetu odštartoval učiteľ Juraj Majlát,
ktorý sa aktívne venoval plávaniu a odo-
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vzdával svoje dlhoročné skúsenosti aj deťom a mládeži. V neposlednom rade viedol aj záujmový útvar Plávanie v Centre
voľného času vo Svite. Plavcom sa prihovorila primátorka mesta Dáša Vojsovičová. Popriala im veľa šťastia a poďakovala

né svaly opustili budeme znovu o rok.
Už teraz sa na vás veľmi tešíme a dúfame, že si opäť prídete zabehať, alebo
len povzbudiť bežcov k trati. Do vtedy
sa môžeme vidieť na našich environmentálnych akciách - smeťozberoch
v okolí mesta Svit. Sledujte nás na stránke
www.behamsrdcom.sk. Športu zdar!
(behamsrdcom)
Jurajovi Majlátovi za dlhoročnú aktívnu
prácu v oblasti výchovy a vzdelávania
detí a mládeže.
V plaveckých pretekoch žiakov základných a stredných škôl sa súťažilo „O TITUL
MAJSTRA SVITU“. Majstrami Svitu sa stali:
n v kategórii 1.- 2. ročníkov ZŠ: Pavlíková
Viola (ZŠ Komenského), Dikant Juraj (SŠ
Mierová)
n 3.- 4. ročníkov ZŠ: Závacká Andrea (SŠ
Mierová), Kačmarák Šimon (SŠ Mierová)
n 5. ročníkov ZŠ: Smolková Sofia (SŠ Mierová), Vrbenský Rudolf (SŠ Mierová)
n 6. ročníkov ZŠ: Martinková Radka (ZŠ
Komenského), Šoltýs Daniel (SŠ Mierová)
n 7. ročníkov ZŠ: Poradová Lucia (ZŠ Komenského), Brynczka Marko (SŠ Mierová)
n 8. ročníkov ZŠ: Karabínová Patrícia (ZŠ
Komenského), Janík Filip (ZŠ Komenského)
n 9. ročníkov ZŠ: Mlynarčíková Natália
(ZŠ Komenského), Kostyšák Martin (ZŠ
Komenského)
n v kategórií stredných škôl: Grigerová
Gabriela (SOŠ polytechnická J. A. Baťu),
Dlugolinský Juraj (SOŠ polytechnická
J. A. Baťu)
Žiacke súťaže uzatvorila plavecká
štafeta 8 x 50m:
n 1. miesto: Spojená škola Mierová Svit
n 2. miesto: ZŠ Komenského Svit
n 3. miesto: SOŠ polytechnická J. A. Baťu
Svit
Popoludní patril bazén individuálnym
plavcom. Úlohou organizátorov bolo
zapojiť do športovej aktivity čo najviac
Sviťanov. Každý účastník plával podľa
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Najmladší hokejbalisti víťazmi
Medzinárodného turnaja.

Hráči Lords Ball Svit kategórie do 9 rokov si začiatkom apríla na Medzinárodnom hokejbalovom turnaji Žilina open - Kiwi cup 2019 vybojovali zlaté medaily.
V základnej časti postupne zdolali
Medokýš Martin 5:1, Veľkú Britániu 14:0
a domácu Žilinu 8:1. Vo víťaznom ťažení pokračovali i vo finále, keď sa opäť

stretli s tímom Medokýš Martin, ktorému
tentokrát nadelili rovných 9:0, zásluhou
úspešných zakončovateľov Šlebodu 4x,
Smolára 3x, Božika 1x a Pavlička 1x. Bez

jedinej prehry sa tak najmladší „Lordi“
z U9 stali zaslúžene víťazmi Medzinárodného turnaja. „Sviťania“ bodovali
i v individuálnych oceneniach U9,
v ktorých Ninka Pavličková získala cenu
najlepšej gólmanky a Filip Šleboda cenu
najlepšieho hráča.
V Medzinárodnom turnaji mali „Lordi“ zastúpenie i v kategórii do 13 rokov,
v ktorej za „Sviťanov“ hrali podstatne vekovo mladší, prevažne iba 10 -11 roční.
V boji o tretiu priečku nakoniec zdolali tím z Veľkej Británie 2:1, v ktorom za
Svit presne zakončoval Marco Capák 2x.
„Sviťania“ z U13 si tak vybojovali pekné
bronzové umiestnenie. I v tejto kategórii mali „Lordi“ ocenených hráčov. Janko
Benko získal ocenenie za najlepšiu presnosť streľby a Gabriel Karabinoš cenu za
najlepšieho hráča.
Pochvala patrí hráčom za výborné
výkony a reprezentáciu mesta Svit, poďakovanie trénerom Martinovi Božikovi,
Matúšovi Bucovi, Dominike Repáňovej za
úspešné koučovanie a Milanovi Ladiverovi zo Žiliny za organizáciu Medzinárodného turnaja.
(PhDr. Ladislav Kalasz)

Hokejbaloví extraligisti z U12
pokračujú vo víťaznom ťažení
svojich možností a schopností. Každý odplávaný meter sa započítaval do štafety.
Narastajúci počet účastníkov z roka na
rok, či už pravidelných, alebo nových, je
veľkou odmenou pre organizátorov - CVČ
Svit, Mládežnícky parlament, Mesto Svit a
Bytový podnik. Poďakovanie patrí Mestu
Svit, zamestnancom plavárne, dievčatám
z Mestskej knižnice, členom Jednoty dôchodcov, ako aj ostatným, ktorí sa spolupodieľali na organizácii pretekov.
ĎAKUJEME ZA PODPORU CVČ A MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU VO SVITE.
(J. Koreňová, foto: D. Bodyová)
ROČNÍK XVIII - MÁJ 2019

Hokejbalová U12 z Lords Ball Svit ťahá
svoju extraligovú víťaznú šnúru. V polovici
apríla na extraligovom hokejbalovom výjazde v Banskej Bystrici pridala ďalšie dve
víťazstvá, keď zdolala domáci tím HBK Iskra Banská Bystrica v prvom zápase 15:1,
gólmi Maxim Šimko 4, Luka Mc Vechter 3,
Sebastián Gábrik 2, Janko Benko 2, Marco
Capák 1, Kristián Rezničák 1, Filip Šleboda
1, Janko Rezničák 1 a v druhom zápase
21:0, gólmi Marco Capák 4, Šimon Škyrta
4, Maxim Šimko 4, Luka Mc Vechter 2, Janko Benko 2, Sebastián Gábrik 2, Kristián
Rezničák 2, Filip Šleboda 1.
Hokejbaloví „Sviťania“ do 12 rokov tak

opäť úspešne naplno zabodovali, vďaka
čomu sa extraligovo vyšplhali na priebežnú druhú priečku. „Lordi“ ďalej zahrali dôležitý extraligový zápas v Prešove
a 12. mája záverečné kolo v Spišskej Belej s extraligovým vyhodnotením sezóny.
Ďakujeme hráčom za výbornú hru počas
výjazdu v Banskej Bystrici, Dominike Repáňovej a Marcele Balandovej za asistovanie počas zápasov i mimo nich. Držme
palce mladým „Lordom“, nech v posledných troch extraligových zápasoch vyťažia maximum v náročných bojoch o extraligové medaile.
(PhDr. Ladislav Kalasz)
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Božová opäť bodovala
Danica Božová dobehla ako
druhá a teda získala striebro
na Majstrovstvách Slovenska
v cestnom behu na 10 km
v Strážskom, v kategórii
Veteránky od 35 rokov.

Zľava: Andrea Zavacká, Lilian Slušná, Pavol
Sirotný, Tamara Baloghová, Viktória Viziová

Plavci o sezóne po
sezóne a o plánoch
do ďalšej
Plavci GPO Svit bilancovali zimnú sezónu a už sa pripravujú na
letnú. Plavkyňa Slušná sa dostala do reprezentácie a chce štartovať na Európskom olympijskom festivale mládeže.

Športovci z domova pod Tatrami
na svetových hrách v AbuDhabi
Víťazstvo klientov na kvalifikačnej
súťaži v stolnom tenise v júni roku 2017
prinieslo nomináciu na Svetové hry špeciálnych olympiád v Abu Dhabi v marci
2019. Súťaži predchádzalo kvalifikačné
stretnutie športovcov a trénerov, ktoré
sa konalo v Bratislave 3. decembra 2018.
Svetové hry prebiehali v Národnom
exhibičnom centre ADNEC, kde súťažili športovci s mentálnym postihnutím
v 24 disciplínach. Zo Slovenska súťažilo
44 športovcov v 10 športoch.
Spomedzi 7500 športovcov zo 190-tich
krajín sveta Alexander Makula vybojoval 4. miesto v dvojhre mužov v stolnom
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tenise. V dvojhre žien v stolnom tenise
Emília Fabiánová obsadila tiež 4. miesto.
Úspech zožali aj v zmiešanej štvorhre
v stolnom tenise a naši klienti sa celkovo
umiestnili na 4. mieste. Športovci z nášho domova tak prispeli k 35 medailám
pre Slovensko, čo je historický úspech na
Svetových letných hrách. Výprava v zložení Alexander Makula a Emília Fabianová reprezentovala pod vedením trénerky
Márie Pajerchínovej.
Dňa 4. apríla 2019 im za úspešnú reprezentáciu oficiálne poďakovala aj riaditeľka Ing. Danica Ďuricová.
(Mgr. Beáta Neupauerová)

„Bolo to celkom dobré. Až na jeden
pretek - Putovný pohár Slovenského raja,
ktorý sa mi moc nevydaril podľa predstáv.
Na ďalších pretekoch si overím, ako som
pokročila,“ uviedla najmladšia z prítomných 10 - ročná Andrea Zavacká. Viktória
Viziová (12 rokov) hodnotí takto: „Mne sa
zimné majstrovstvá moc nevydarili, preto
by som chcela na ďalších pretekoch podať
maximum,“ konštatovala 12- ročná Viktória Viziová.
„Mám veľmi dobrý pocit, pretože
sa mi podarilo dostať do reprezentácie Slovenska. Sú tam však veľmi ťažké
tréningy. Je to moc náročné, ale dá sa
to zvládnuť,“ uviedla dvojnásobná slovenská šampiónka a držiteľka striebra
i bronzu 13-ročná Lilian Slušná, držiteľka
najhodnotnejšieho výkonu zo slovenského šampionátu v krátkom bazéne. Dalšia
plavkyňa a majiteľka troch strieborných
medailí 12- ročná Tamara Baloghová
skonštatovala: „Ja som celkom spokojná.
Ale som zároveň trochu smutná, pretože
od slovenského titulu ma delilo 23 stotín.“
Na záver hodnotí uznávaný odborník
tréner Pavol Sirotný: „Zatiaľ sme zostali
zdraví, preto príprava prebieha v plnom
prúde. Plány sú zamerané na účasť na
letných majstrovstvách Slovenska. Lilian Slušná by sa mala pokúsiť o limit na
Európsky olympijský festival mládeže
(EYOF), ktorý sa bude konať koncom júla
v metropole Azerbajžanu - Baku. Čas,
ktorý zaplávala v zime v krátkom bazéne
musí potvrdiť v súťažiach v dlhom bazéne.
Tým by mala istú účasť.“
(DB)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

Mladí basketbalisti zvíťazili
na medzinárodnom turnaji

Obrovský úspech dosiahli naši žiaci, keď dokázali zvíťaziť na veľkom
medzinárodnom turnaji Easter Tournament 2019 v Ostrave. Zvíťazili
v konkurencii 12-tich tímov svojej kategórie U14.
Celkovo sa turnaja v Ostrave zúčastnilo 133 družstiev - 72 chlapčenských
a 61 dievčenských z Nemecka, Maďarska,
Česka, Slovinska, Estónska, Poľska, Lotyšska a Slovenska. Turnaja sa zúčastnilo
2 000 chlapcov a dievčat. Zo Svitu vycestovalo 24 chlapcov, ktorí vytvorili dve

družstvá, A a B. Spolu odohrali za 4 dni 10
zápasov. Turnaj v Ostrave je každoročne
výborne zorganizovaný. Okrem merania
si síl, počas celého pobytu hráči spoznávajú mesto keďže ubytovanie, strava
aj telocvične sú vždy na inom mieste.
Chlapci sa veľa presúvali MHD, ktorá

Naši žiaci ukázali bojovnosť
v Popradskej minibasketbalovej lige
Mesto Poprad organizuje už dlhé roky medzi základnými školami
žiacku miniligu v basketbale. Ako pán Pavlík rád pripomenie, je najstaršou na Slovensku.
V školskom roku 2018/2019 sa mesto
Poprad rozhodlo zapojiť do súťaže
aj školy, ktoré nie sú súčasťou mesta.
ROČNÍK XVIII - MÁJ 2019

Tohtoročnej miniligy v basketbale sa
zúčastnili aj zástupcovia zo Svitu a Spišskej Teplice.

tam spoľahlivo funguje. Popri zápasoch
stihli návštevu ZOO aj najvyššej vyhliadkovej veže na Novej radnici, ktorá meria
85,6 metra.

Finále prinieslo drámu
aj medaile
Vo finále sa naši žiaci opäť stretli s družstvom z našej skupiny KKS Tarnowskie
Góry a v dramatickom predĺžení vyhrali
63:68. Do ALL STARS tímu sa dostali Samuel Čmil a Juraj Horák. Z dôvodu predĺženia niekoľkých zápasov, nastupovali na
finálový zápas s vyše hodinovým posunom. Po jeho skončení sa chlapci nestihli
ani prezliecť a po veľmi rýchlom odovzdaní medailí sa snažili dostať celý tím
urýchlene na železničnú stanicu. Aj vďaka rodičom, ktorí počas turnaja chlapcov
vytrvalo povzbudzovali, sa to podarilo
a chlapci v dresoch a s medailami na krku,
dobiehali na vlakové nástupište. Bolo to
vtipné a stresujúce zároveň. Obrovské
pozitívum celého turnaja bolo, že si zahralo všetkých 24 chlapcov a domov si
priniesli 1. a 11. miesto. Hra našich chlapcov sa tak páčila, že sme hneď dostali pozvánky na turnaje do Poľska a Maďarska.
V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme mať
tú česť organizovať vo Svite Majstrovstvá
SR kategórie U14. Radi by sme Vás všetkých pozvali podporiť našich chlapcov
a ukázať, že basketbal má vo svojom srdci
každý obyvateľ Svitu.
(M. Duchovič)
Boli vytvorené dve skupiny, na základe ktorých sa postupovalo do finálového kola. Základná škola vo Svite na
ulici Komenského sa tejto príležitosti
chopila v plnom nasadení a od prvého kola dokazovala, že nebude ľahký
súper. Svoje výkony preukazovali žiaci
Komenského nielen v samotnej basketbalovej hre, ale aj v súťažiach, ktoré
mladých športovcov čakali.
Svoje výkony z kola na kolo zlepšovali a nakoniec sa prebojovali do finálového kola v basketbale z 2. miesta
a v súťažiach z 1. miesta. Finálové kolo
sa uskutočnilo v Poprade na ZŠ s MŠ Komenského.
Atmosféra bola fantastická, bojovnosť v plnom prúde. Nakoniec sa podarilo žiakom z Komenského školy zo Svitu dokázať, že
majú v sebe športového ducha
a chcú vyhrávať. V basketbale obsadili
2. miesto, kde vo finálovom zápase nestačili na Francisciho školu. Ešte úžasnejšie skončili v súťažiach, kde obsadili
1. miesto. Pán učiteľ L. Kralinský po
skončení konštatoval: „Som na nich
maximálne hrdý. Svojou bojovnosťou
a odhodlaním dokázali, že dosiahnuté
výsledky si zaslúžili.”
(LK)
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Iskra má po piatich rokoch medailu
Basketbalisti Iskry Svit vystúpili
konečne na medailový stupienok. Pod Tatrami sa po piatich
rokoch dočkali kovu s bronzovým leskom.
Pozitívne nakopnutá sezóna „Podtatrancov“ má úspešný koniec. Iskre sa konečne podarilo prejsť cez štvrťfinálové
sito a po piatich rokoch sa v Iskra aréne
rozdávali cenné kovy. Základ úspechu
položilo družstvo okolo trénera Michala Madzina už v základnej časti, v ktorej
sa umiestnilo na štvrtej pozícii. To znamenalo výhodu domáceho prostredia
v prvom kole vyraďovacej fázy. Súperom
Svitu bola Žilina. Iskre vyšiel vstup do
playoff, keď zvíťazila hladko 87:67. Potom
síce prišla prehra v meste pod Dubňom
79:91, ale všetko si opäť vynahradila pred
svojimi priaznivcami. Víťazstvom 81:73 sa
priblížil k postupu medzi najlepšiu štvorku Slovenskej basketbalovej ligy. „Myslím si, že sme hrali veľmi dobre v obrane
a v útoku sme boli efektívni. Skoré vedenie nám pomohlo k tomu, aby sme zápas
doviedli do víťazného konca. Nebude to
nič ľahké, ale myslím si, že ak budeme
hrať tvrdo a budeme dodržiavať zápasový plán, tak zvíťazíme,“ povedal po treťom zápase pivot Iskry De Andre Davis.
Jeho slová sa podarilo naplniť hneď
na prvý pokus, Svit totiž predviedol v Žiline fenomenálny obrat, ktorý priniesol
zaslúženú erupciu radosti. Ešte 17 minút pred koncom prehrávali „Medvedi“

o 17 bodov, aby napokon zvíťazili 91:81.
„Odohrali sme úžasný zápas. Myslím si, že
celkovo sme hrali veľmi dobre v druhom
polčase, vo štvrtej štvrtine sme získali
kontrolu nad zápasom, za čo patrí vďaka všetkým mojim spoluhráčom. Bol to
skvelý pocit, keďže sme všetci celý zápas
bojovali, aby sme sa do tejto pozície dostali. V nej sme chceli byť. Je to úžasné, či
už pre fanúšikov alebo pre celý Svit. Som
rád, že môžem byť súčasťou takto úspešného klubu,“ vyjadril sa bezprostredne
po zápase rozohrávač Andrew Guillory.

Iskra sa vracia medzi špičku
V boji o finále čelila Iskra už súperovi
inému rangu – Inter Bratislava. Víťaz základnej časti potvrdil, prečo je horúcim
favoritom na zisk titulu. Už v prvom meraní síl naznačil svoj potenciál, keď triumfoval 93:61. V druhom stretnutí série mal
Svit na dosah výhru, ale nešťastné zranenie Stanislava Baldovského ho obralo
o šancu na úspech. „Z našej strany to
bol dobrý prvý polčas, mali sme šesťbodové vedenie. Myslím si, že potom sme
v tretej štvrtine stratili energiu. Interu
sa podarilo udržať úroveň agresivity,
nám sa to nepodarilo. Chcel by som poďakovať svojim spoluhráčom, v danom
momente sme vydali zo seba maximum, čo sa dalo,“ uviedol Saša Avramovič. „Podtatrancov“ zastihla totiž
v nesprávnom čase maródka a zdravotné
problémy kľúčových opôr. Po prehrách
74:95 a 48:114 bolo jasné, že v štvrtom

zápase pôjde o všetko. Zaplnená Iskra
aréna hnala svojich miláčikov dopredu,
ale Inter nepripustil na svoj úkor žiadne
prekvapenie. Po výsledku 63:85 sa tak
vešali domácim basketbalistom na krk
bronzové medaily. „Samozrejme, že sme
chceli aj proti Interu ukázať niečo viac.
Minimálne v domácich zápasoch sme
chceli sériu trošku zamotať. Nestalo sa,
treba športovo uznať, že Inter bol niekde
inde. Tento tím vedel bojovať a to si vážim,“ povedal tréner Michal Madzin. Aj
napriek prehre 0:4 v semifinálovej sérii,
mali priaznivci Iskry veľkú radosť. Po piatich rokoch mohli zažiť súboje o finále, čo
sa odzrkadlilo aj na vypredanom hľadisku v zápasoch playoff. Zaslúženého potlesku sa dočkali basketbalisti Svitu nielen po poslednom zápase sezóny, ale aj
na viacerých stretnutiach u súperov. „Sezónu určite môžeme označiť ako úspešnú. Počas základnej časti sme sa dokázali
vysporiadať aj s náročnejšími situáciami,
a to nám zabezpečilo výhodné postavenie do prvého kola playoff. To, že sme
to zvládli s úzkou rotáciou ukazuje, že
sme mali výnimočných hráčov a súdržný
tím. Myslím si, že vo Svite je o basketbal
všeobecne veľký záujem. Mali sme plnú
halu a ľudia basketbalom naozaj žijú,“ dodal na záver Madzin.Vedenie klubu spolu
s partnermi a sponzormi tak má na čom
stavať, Svit sa v sezóne 2018/2019 opäť
vrátil tam, kde historicky patrí - medzi užšiu špičku slovenského basketbalu.
(M. Duchovič, foto: D. Faix)
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